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SPØRSMÅL TIL BYRÅDET FRA IVAR JOHANSEN(SV) - GREFSENKOLLVEIEN 12 D 

 

Jeg viser til følgende spørsmål fra representanten Johansen: 

 

«Jeg har fått henvendelse fra naboer om følgende: 

 

Grefsenkollvn 12, D blokka, andre etasje - 10 terrasser og 20 hybler. Omsorgsbygg og sameiet 

hadde en justering av arealer i 2013. Dette for at Omsorgsbygg skulle kunne legge til rette for nye 

leietakere, og Omsorg +. Lite har skjedd siden den gangen. Naboene sier at boligene har stått 

tomme ihvertfall siden sommeren 2011, etter at Nordhagan sykehjem ble nedlagt. 

 

1. Er dette riktig? Og i så fall: hva er årsaken til at bygninger står tomme i så lang tid? 

2. Hva skjer framover vedr bruk av disse lokalene? 

3. Har eiendomsforetakene instruks om å legge til rette for midlertidig bruk der det er grunn til å 

tro at lokaler blir stående tomme over lenger tid? Jeg vil anta at i de fleste tilfeller vil lokaler 

kunne brukes som atelier for kunstnere, øvingslokaler for musikere m.v. uten at noe trengs å 

gjøres ved lokalene.» 

 

Jeg vil i det følgende svare på de tre spørsmålene samlet.  

 

Omsorgsbygg Oslo KF (Omsorgsbygg) eier en rekke seksjoner i Sameiet Grefsen Terrassehus. 

Alle seksjonene i de nederste to etasjene i Grefsenkollveien 12 E eies av Omsorgsbygg. Disse to 

etasjene som opprinnelig ble bygget som hotell, ble senere delvis konvertert til forretningslokale 

og deretter til sykehjem (Nordhagan). Da sykehjemsdriften ble lagt ned i 2008 ble lokalene i 1. 

etasje leid ut til Barne- og familieetaten, mens 2. etasje ble stående tom. 

 

Lokalene i 2. etasje består av en rekke små hybler/sykehjemsrom. Omsorgsbygg opplyser at 

rommene er i meget dårlig forfatning, og at de ikke kan tas i bruk uten omfattende og 

kostnadskrevende ombygging og oppgraderinger.  

 

Det har vært flere prosesser for å ta i bruk den tomme etasjen. Ingen av disse har imidlertid ført 

fram. Det har blant annet vært planer om å konvertere lokalene til omsorgsboliger med 

personalbase, og forprosjekt har blitt gjennomført. Prosjektet ble imidlertid stoppet da 

Arbeidstilsynet ikke aksepterte takhøyden i lokalene. Avstanden mellom betongdekkene er kun 

2,4 meter, og nedforinger grunnet tekniske føringsveier ville føre til at forholdsvis store arealer 
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ville fått en takhøyde på bare 2,2 meter. Da Arbeidstilsynet ikke ville gi dispensasjon for dette 

stoppet prosjektet i sin daværende form opp.  

 

Bydelen har også gitt signaler til Omsorgsbygg om mulig bruk til mer ordinære boliger uten 

personalbase, men det har ikke vært ønskelig å gå videre med dette før det er gjennomført en KVU 

hvor behov og mulige løsninger kartlegges i en konseptvalgutredning.  

 

Omsorgsbygg opplyser videre at Barne- og familieetaten vurderer å utvide sitt tilbud på stedet og 

at det i den sammenheng ses på om hele eller deler av lokalet i 2. etasje kan benyttes til formålet. 

Dette er imidlertid ikke avklart ennå. 

 

Jeg vil på generelt grunnlag si at det er uheldig at kommunalt eide lokaler/eiendommer blir 

stående tomme over lengre tid slik som i dette tilfellet. I dette tilfellet er det en kombinasjon av 

den tidligere bruken av arealene, svært dårlig standard, og ulike prosesser som av forskjellige 

grunner ikke har ført fram til ønsket resultat som forklarer situasjonen.  

 

Kommunen har prosedyrer for å ha en samlet oversikt over ledige lokaler, slik at kommunens 

behov for arealer kan se hen til hva som står tomt. I den grad det er hensiktsmessig vil det være 

positivt å kunne benytte tomme lokaler midlertidig, men nødvendige investeringer i bygningene 

må dekkes inn gjennom kostnadsdekkende husleie. 

 

For disse arealene er standarden på et slikt nivå at det ikke er eller har vært aktuelt å benytte 

lokalene midlertidig. Selv for å gjøre lokalene egnet til midlertidig bruk er det Omsorgsbyggs 

vurdering at det er nødvendig å bruke betydelige midler. Dersom en avklaring av langsiktig bruk 

av lokalene skulle tilsi en annen type bruk, vil store eller hele deler av den midlertidige 

rehabiliteringen måtte gjøres på nytt. Derfor har ikke dette vært vurdert som aktuelt.  
 
 

Med hilsen 

 

 

Kjetil Lund 

byråd for næring og eierskap 

 

Godkjent elektronisk 
 

 

   

Kopi til: SV’ bystyregruppe v/Ivar Johansen  

Omsorgsbygg Oslo KF, Postboks 2773 Solli, 0201 OSLO 

 


